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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Bijzonderheden

Gemeente

Datum. Aanwezig/ Stemming
Zaalcap,

Sprekers

Tormerveer

15/3

200/330

H.Gortzak

Vergadering m.
filmvertoning

18/3

180

G» V'agenaar

Vergadering

W.Kremer

Vergadering m.
filmvertoning

20

M-.Plooijer

Vergadering

51/100

B. J.7.Teenink

Vergadering m.
filmvertoning

H.Kobus

Feestelijke
vergadering

G,v,Praag

Vergadering m,
filmvertoning

.„.,, Be er t a
.... NieuwAmsterdam
Geiru Emmen

18/3

Westknol- 18/3

60/180

lendam
Gern, Vfo rme r v e e r

Aalsmeer

19/3

NijBeets 20/3
Gem.Opsterland

Wageningen

20/3

150
70/250

Aosendelft
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D I E F S T G E H E I M
v?.0. 14/1954, blz. 2,

Assendelft

21/3

Rotterdam24/3

Annen
25/3
Gem. inloo

100/400

H.Gortzak

Vergadering m.
filmvertoning

130

G.-Maas

Vergadering m,
filmvertoning

C.Borst

Vergadering m =
filmvertoning

H.Kobue

Vergadering m<
filmvertoning

H.Gortzak

Vergadering m.
filmvertoning

6/300

Appinge dam

25/3

100

Nieuwe
niedorp

85/3

20/150

Zwaag-

25/3

35/120

Filmvoorstelling

westeinde

Gem.Damtumadeel
Appels- 26/3
57
' cha
Gemo Ooststellingwerf

J. .de Boer

Vergadering IQ,
filmvertoning

27/3

85/120

matig
enth.

H.Gortzak

Vergadering nu
filmvertoning

Enschede 27/3

300/325

enth.

C . Smit

Feestvergadering v.h. District Twenthe

Finster- 27/3
wolde

130

H.Haken

Feestelijke
vergadering

Terwis- 27/3
pel
Gem.Opsterland

25

J.Haken

Vergadering m
filmvertoning

Den Haag 28/3 1200/2100

P.de Groot

Vergadering m.
filmvertoning

Zaandam

28/3

400/416

J. Br and e nborg

Vergadering m.
f ilmvertoning

Amsterdam

29/3

24/185

E.Teeboomv."'est

Vergadering m.
filmvertoning

Bdsward

31/3

43

¥. Jansz

Vergadering m.
filmvertoning

..Alkmaar

Den Haag
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Den Haag

31/3

G-. v. Praag
H.HT.V.Hovens

Openlucht bijeenkomst

100/300

J.Haken

Vergadering m,
filmvertoning

40/60

onbekend

Vergadering m.
filmvertoning

IJmuiden 31/5
Gem.Velsen

30/200

H.Gortzak

Vergadering m.
filmvertoning

Drachten

50/100

geanimeerd L.de Haan

Vergadering m.
filmvertoning

Eippoly- 31/3
tushoef
Gem.Fieringen
Leiden

Hengelo

31/3

1/4
31/3
1/4
2/4

w«Kamp
I/. J*H.M»v.
Turnhout

Openlucht bijeenkomst

Hoornster- 2/4
zwaag
Gem.Heerenveen

35

J.de Boer

Vergadering m,
filmvertoning

Soest

3/4.

42/350

A.C.de Vries

Eeestvergadering

Enschede

4/4

45/90

H.J.Aldenkamp

Vergadering m,
filmvertoning

COLLECTIEF OVERZICHT

Op vrijwel alle vergaderingen werd een film vertoond. Gedraaid werden o.a. "EngelandrHongarije", "Alarm Gestapo", "Spartakiad3"? "Partisanen van de Spoorwegen", "Afgevaardigden van de
Baltische Vloot", "De Regenboog", "In naam van het Leven", "Kameraad P" en "Mitsjoerin"„
In verschillende zalen waren spandoeken bevestigd met leuzen
als: "Geen kanonnen maar woningen", "Eenheid tegen Romme", "Kiest
communisten", "Voor loonsverhoging en prijzenstop", "Voor handhaving van de 5e Mei"? "Geon anti-communisme, doch anti-kapitalisme",
"E.D.G. - weg er mee", "Geen buitenlandse soldaat in de Nederlandse Staat". Voorts waren verkiezingsreclame-biljetten opgehangen.
Het publiek werd in de gelegenheid gesteld, hetzij kosteloos,
hetzij tegen betaling in het bezit te komen van de brochure van
Paul de Groot "Romme legt zijn kaarten op tafel".
Hier
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W,0, 14/1954, blz. 4Hier en daar werd door zangclubjes? dansgroepen en cabaretgezelschappen medewerking verleend-,
Te Aalsmeer hield de sportredacteur van De Waarheid een
sportcauserie. Over politiek werd niet gesproken,
J-HAEEN fulmineerde te Terwispel speciaal tegen G-errit
Roorda en zijn socialistische Unie = Rooida werd door hem een
"troef in handenvan Roiame" genoemd,
De vergadering van 29 Maart te imsterdam was belegd onder
het motto "Belastingverlaging voor de Middenstand"»
De openluchtbij eenkomsten, zowel te Den Haag als te Hengelo trokken zo goed aio geen belangstelling„
De samenkomst te Gasselte moest wegens gebrek aan belangstelling afgelast worden-,
Alle bijeenkomsten stonden in het teken van de Statenverkiezingen van 21 April a.,sc
.
^et politiek optreden van de Z,V.i?.; zowel in als buiten
l
het parlement werd fel becritiseerd...
Aan het hoofd van deze politiek staat Romme, niet alleen
leider van de Z,V„P» 7 doch ook vertegenwoordiger van het grootkapitaal, zo werd gasegd*
Hij is degene, die de regeringskoers, welke gericht is op
verhoging van de winsten van de grote ondernemers en het opschroeven van de bewaper.ingsuitgav;m, bepaalt *
En deze verfoeilijke politiek heeft tot rampzalig gevolg,
dat de prijzen en de huren stijgen on dat het levenspeil van de
arbeidersklasse steeds neer daalt.
Daarom is de communistische partij van mening, det aan deze
"zwarte reactionnair' "liomme een halt moet worden toe-geroepen.
Wanneer de socialisten uit de P.v.d.A. eensgezind optreden
met de communisten en de N-V«V 3 ~ers hand in hand gaan met de
E.V.C=-ers, dan is het mot de hoge sprongen van Romme gedaan»
Laten socialisten en communisten- zo riepen verschillende
sprekers uit, eeir'eenheid van actie" vormen; tot heil van de werkende massa, voor vrede en welvaart,
^
De rechtse P»v = d.,A,-leiders daarentegen bukken steeds weer*
voor Romme, de "moderne Colijn'3 »
Wij hebben dit gezien, ao zeiden deze sprekers, toen de
p.v.d.Aa-kamerfractie-ie viering van de 5e Mei botweg heeft afgewezen, terwijl de lagere P „v, d „A,-functionarissen en het N»V<.V«
zich overal opmaken om de vijfde Mei waardig te vieren»
Nu steeds meer'gemeentebesturen besloten hebben de 5e Mei
geheel of gedeeltelijk vrijaf te geven, is het echec van de Regering - van Romme en de rechtse P<,v» d .A,-leiders - wel volkomen!
Ook nu weer werd heftig tegen de aanvaarding van het
E.D.G.-verdrcg en de vestiging van Amerikaanse bases in Nederland
gefulmineerd t,
Het standpunt innake de E\D^G= van de Nederlandse politici
"Ge'jsretson en Ge r brandy en de Franse maarschalk Juin werd dankbaar aangegrepen voor de communistische propaganda.
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"Wij ,communiston", zo werd op iedere vergadering herhaald,
"zullen tot,onze laatste ademstocht "blijven strijden tegen de
EcD,G= ons devies zij en blijve "E-D,Ge - weg ermee",
Enkele sprekers hekelden de houding o.a, van burgemeester
Thomassen van Zaandam, die zogenaamd onder het mom- van eerbiediging van de godsdienstige gevoelens van een aantal inwoners ven
zijn gemeente 5 voor de'!stille week" een beperking van de verkiezingscampagne heeft opgelegd. In werkelijkheid, zo zeiden deze sprekers, hebben we hier weer te doen met -een knieval voor Romme o
Hoewel wij communisten, zo werd gezegd, op elke mogelijke
manier gehandicapt worden in onze verkiezingsactie, - ook van
radiozendtijd zijn wij in het "democratische11 Nederland verstoken i toch zullen wij onze strijd fanatiek blijven voeren!u
Alle vergaderingen werden besloten met een opwekking zoveel
mogelijk propaganda te maken voer de lijst van de C.P.N., omdat
alleen de C«P*N° ijvert voor een beter bestaan, voor loon en
brood, voor democratie en gewetensvrijheid, voor vrede, veiligheid en voor een zelfstandig Nederland»
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25/3

NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING,.

25/40

rustig

i»Gelok-Walvius

Vergadering
m. f i lm "V
de wees".

Spreekster vertelde iets over hot ontstaan van de N.V.B., die
thans in het geweer komt tegen de oorlogspolitiek der Nederlandse
regering o Deze laatste is oorzaak t;aii de stijging der levensmiddelenprijzen. Voorts mag de regering niet van de Nederlandse soldaten
vergen, dat zij zich in E.D.G.-verband laten commanderen door
nazi-generaals, .die misschien hun ouders vermoord hebben»
De N.V.B, werkt in het belang van het gehele volk, de arbeiders in het bijzonder? doch bemoeit zich niet met politiek of
godsdienst, aldus spreekster-. Daarom kunnen alle Nederlandse vrouwen zich daarbij aansluiten.

Nederland-U.S.S.R.
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VERENIGING"NEDERL1ND _ U.S.S.R."

Dordrecht

26/3

40/100

rustig

Filmavond

Daar de oorspronkelijke film niet beschikbaar was brachtmen de bekende^/'Tartisanen van de Spoorwegen"«,
/ralprent

VREDESBETOGING.

Den Haag

26/3

45/—

J.Spier

De bijeenkomst was belegd in het kader van de campagne tegen de herbewapening van Duitsland en voor de onafhankelijkheid
van ons land
.
.
De spreker gaf een overzicht over de opkomst van het Nazisme
in W.-Duitsland na de* oorlog en betoogde o .m», dat de actie van
de West-Duitsers en de demonstratie in de.grensstrook om de bij
Nederland ingelijfde Duitse gebieden terug te krijgen waren georganiseerd door de vrijgelaten'Nasi-generaale.
Hij wees de toehoorders op de grote gevaren van een JDuitse
herbewapening, waardoor de "Wehrmaoht" opnieuw in staat gesteld
zou worden ons land te bezetten» Dit moest ten koste van alles
worden voorkomen, Daarom moest ook vastgehouden worden aan de (
viering van de 5e Mei«
Een resolutie werd aan de Regering verzonden, waarin de
aanwezigen zich uitspraken tegen de Duitse herbewapening en
voor de viering van de bevrijdingsdag»
De avond werd besloten met de vertoning van de film "De
Regenboog".

Diversen

D. I E N S T G E H E I
W . O . 14/1954, blz. 7 »
DIVERSEN,

Groningen

27/3

150/200

ordelijk

Rotterdam

28/3

200/416

rustig

"

—

Jaarlijkse uitvoering v.d.
zangvereniging
"De Nieuwe Stem"

—

Culturele avond
voor het zangkoor "Morgenrood",

Het verloop van deze feestavonden geeft geen aanleiding.
tot opmerkingen.
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Oude Pekela

20/3

70/?

Rotterdam

27/3

2500/?

ordelijk

ent h.

—

A. v. d. Berg
L.v.Os
M.Boshart

Eeestvergade
ring. Cabaret
Stakersvergadering OVB-EVC

Te Oude-Pekela hield een -niet geïdentificeerde - bestuurder van de ABT uit Amsterdam een rede over hetgeen de ABT in de
loop der jaren voor de transportarbeiders heeft bereikt door hardnekkige strijd, met resultaat, dat de overheid aan haar wensen gehoor heeft gegeven. Hij memoreerde de stakingen in de havens van
Rotterdan, Amsterdam en elders» Dat niet meer is bereikt is te
danken aan de lakse houding van de Uniebonds-bestuurders, die alleen actief zijn in het bestrijden van de E.V.C., die volgens hun
mening slechts uit communisten bestaat. Dit is geheel onwaar, alhoewel gelukkig vele communisten lid zijn van de E.V.C., omdat de
C.P.Ïf.-ers de enigen zijns die strijden voor rechte Hun leiders
zijn arbeiders in tegenstelling met de leiders van de Uniebonden,
die per advertentie worden gevraagd en kennis moeten hebben van

vreemde

- 8-

•
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W . O , 14/1954, blz. 8vreemde talen= Wij, zei spreker onder grote bijval, kennen slechts
één. taal j de arbeiderstaai»
Te Rotterdam kwamen de havenarbeider s, die in staking v/aren
gegaan, in gebouw Ode on bijeen. De. voorzitter, A.v«d.BERG, voorzitter van het O.V.B., betoogde, dat het Incident om het kopje
koffie de befaamde druppel was, die de emmer heeft doen overlopen,
Aan de rechteloosheid van de havenarbeider» aan de willekeurige
straffen moest een einde komen-. De reeds lang gestelde diverse
eisen moeten worden ingewilligd» Door eenheid kan veel worden
bereikt.
De tweede spreker, L-,van OS, P.e voorzitter van het O.V.B.,
oeswoer de arbeiders het initiatief in handen, te houden en eerst
dan tot actie over te gaan als ze het zelf willen. Geen langdurige actie, want die heeft in het verleden steeds teleurstelling
opgeleverd,, Korte, hevige acties zullen de havenbaronnen door de '
knieën doen gaan. Daarnevens kan het wapen van de langzaam-aanactie gehanteerd v/orden c Maandag gaan we weer aan het werk en
mochten er rancune maatregelen genomen worden dan dient er niet
gereageerd te worden» Wij sullen voor dat gev.al zorgen, dat de
getroffenen niets te- kort komen. Op een ons gelegen ogenblik zullen wij de zaak met de S ^ V - Z » bespreken en zullen de straffen
ongedaan gemaakt worden.
Vervolgens prees M.BOSHART, hoofdbestuurder van de ABTEVC, de eensgezindheid van de arbeiders. Hij adviseerde een commissie ven havenarbeiders te benoemen, die de eisen opnieuw formuleert en ter kennis brengt van de directie<, Het O.V.B, en de
E,V*C» kunnen , als niet erkende organisaties, In deze niet offocieel optreden?. Aan do discussie, namen 13 personen deel ? die
allen onderschreven hetgeen door de inleiders was betoogd.
Tenslotte werd een resolutie aangenomen, die een protest
behelsde tegen de willekeurige straffen en een actie voor betere
loon- en arbeidsvoorwaarden aankondigde»

' P E R S O S A I- I A ,
.Aldenkamp (blzo)
Hendrik Jan.*

10-1-95

,Boc._' (blz.2,3)
'jan de.

'

9-12-18

Berg (blz.7)
Anton van den=

'

23-3-03

Enschede

ïïcornsterswaag
Rotterdam

Enschede

Jubbega
Gem.Heerenveen
Rotterdam
Borst

